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–S’estudia un disc que Johnny Cash 
va gravar en directe en una presó el 
1969 i l’interpreta en vuit ciutats es-
panyoles. ¿No és el projecte més es-
trany que li han ofert? 
–És com fer vacances d’un mateix. Al 
tocar el teu repertori has de ser res-

El motor del grup Giant 
Sand reinterpreta íntegre 
a l’Apolo (22.00 hores) el 
llegendari disc ‘At San 
Quentin’, de Johnny Cash.

Howe Gelb Músic R AVUI ACTUA A BCN

ARTESÀ AL REVÉS 3 VA FUNDAR GIANT SAND EL 1982 I AMB BANDA O  SENSE 
HA EROSIONAT LA MÚSICA D’ARRELS AMERICANES EN MÉS DE 30 DISCOS.

«No hi haurà 
mai ningú igual 
a Johnny Cash»

EL PERIÓDICO

ponsable del teu propi caos i recor-
dar què pensaves quan vas compon-
dre les cançons que toques, i això et 
situa en una posició mental estra-
nya. Tocar cançons alienes és com 
portar un altre vestit. T’alliberes.

–L’Apolo no és una presó. L’ambient 
que va fer especial aquell concert no 
existirà. ¿Recrear un disc així és una 
missió impossible?
–A l’escoltar el disc jo no sento les di-
ficultats, sinó com n’era de senzilla i 
divertida la música, i de feliç la gent 
escoltant una mica de rock’n’roll. 
Perquè, diguin el que diguin, Johnny 
Cash no feia música country.

–¿Ah, no?
–En cap disc seu no hi ha pedal steel 
guitar, i tots els artistes de country 
en fan servir. Ell va crear el seu pro-
pi gènere: una cosa que no existia. I 
després hi ha les seves lletres. Li agra-
dava fer versions, però quan com-
ponia ell, les treballava molt. ¡Qui-
nes cançons! The man in black, A boy 
named Sue... Es nota que admirava 
Bob Dylan perquè ell també feia ser-
vir moltes paraules en les cançons. 
A més, resulta que va treballar de 
conserge als estudis Sun quan Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis i Carl Perkins 
anaven per allà. ¡Quin historial! Per 
resumir-ho: no hi havia ningú com 
ell. No n’hi havia ni n’hi haurà.

–La seva afició per desconstruir la 
música nord-americana d’arrels po-
dria fer pensar que en renega.
–Molta gent diu que desconstrueixo, 
però jo no ho veig així. Intento to-
car tan bé com puc. Però quan sen-
to massa música ben construïda i in-

terpretada prefereixo tocar-la d’una 
altra manera per comprendre com 
ha estat composta i portar llum als 
llocs de la cançó que passen desaper-
cebuts. La meva suposada descons-
trucció és una recerca.

–Així doncs, ¿què admira de Cash?
–La millor forma d’explicar-ho és dir 
que admiro el seu minimalisme. A 
la seva banda hi havia un guitarra 
elèctric, un baixista i un bateria. I a 
vegades ell tocava una acústica que 
ni endollava a l’amplificador. No es 
pot ser més minimal. Tampoc era un 
gran cantant, però sí que tenia una 
gran veu, que és el que va fer grans 
individus com ell, Bob (Dylan) o Neil 
(Young). Ells no canten com a can-
tants, sinó com a poetes. I pots sen-
tir la seva ànima quan ho fan.

–El que tothom es pregunta: ¿serà fi-
del al so de Cash aquesta nit?
–Bona pregunta, però jo no sento les 
coses com la resta de gent. La meva oï-
da és molt oblidadissa, així que... H

«Toco la música d’una 
altra manera per veure 
com està feta. La 
meva ‘desconstrucció’ 
és una recerca»

mergentse

Seguint l’estela 
de Billy Elliot 

MARTA CERVERA
BARCELONA

Va començar a ballar en una aca-
dèmia com una activitat més de 
les que la seva mare, escriptora de 
contes, li va proposar per ampliar 
horitzons. «Vaig començar tard, 
als 13 anys, però els professors es 
van fixar en mi perquè el meu cos 
era flexible i no tenia mals hàbits», 
reconeix Russell Ducker. «Suposo 
que l’èxit del film Billy Elliot els va 
influir a l’hora de presentar-me a 
una audició a l’escola del Royal Ba-
llet tan sols un mes després de co-
mençar a ballar», recorda aquest 
jove ballarí de 21 anys, d’ulls clars 
i cabells arrissats, que acaba d’ac-
tuar a Barcelona amb el Corella 
Ballet de Castella i Lleó.
 En el si d’aquesta jove compa-
nyia ha fet un salt fulgurant com a 
coreògraf, gairebé tan sorprenent 
com el seu impressionant debut 

Va néixer a prop de Londres, a Ba-
singstoke, el 1988. Va topar amb el 
ballet una mica tard, als 13 anys, pe-
rò ha debutat com a coreògraf als 21. 
Ha actuat a BCN amb Ángel Corella.

Russell Ducker
Ballarí i coreògraf

en el món de la dansa. «La coreogra-
fia va molt més enllà dels passos, la 
música és fonamental. Has de crear 
atmosferes i conèixer l’estil de cada 
ballarí, saber com pensa i com treba-
lla». I afegeix: «M’és fàcil imaginar-
me una coreografia si tanco els ulls, 
però no serveix de gaire, perquè has 
de crear amb uns cossos i unes ments 
concretes». 

MIKE OLDFIELD / Russell, distingit amb 
algun premi coreogràfic en la seva 
època d’estudiant, va treure partit 
d’un taller organitzat per Ángel Core-
lla en el si de la companyia per desco-
brir nous talents. D’allà en va sorgir 
Epimetheus, una peça per a 16 ballarins 
de mitja hora de durada que s’inspi-
ra en Music of the spheres, una obra so-
bre el cosmos de Mike Olfield. «Em va 
costar molt trobar la música. Sóc jo-
ve i no em veig fent servir peces de  
Beethoven o Bach. Em sento més a 
gust amb altres estils musicals», sen-
tencia Ducker, que va estrenar l’obra 
amb èxit a La Granja (Segòvia) el mes 
de setembre passat. Epimetheus se-
rà presentada el març que ve a No-
va York, quan la companyia debuti 
al City Center. «És un somni fet rea-
litat», afirma el rialler Ducker, que 
també espera presentar l’obra al Fes-
tival Internacional de Coreografia de 
Hannover. H

33 El ballarí i coreògraf, la setmana passada, a Barcelona.
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